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INFORMAÇÃO Prova De Equivalência À Frequência 

 

 

 

1. Objeto de Avaliação  

 

Esta prova tem por referência as orientações curriculares da Disciplina de Educação Visual do 3º Ciclo. 

A prova incide nas competências e nos conteúdos a elas associados passíveis de avaliação em prova prática, 

de duração limitada. 

A saber: 

• Compreender que a perceção visual das formas envolve a interação da luz-cor, das linhas, das 

texturas, do volume, da superfície; 

• Conceber organizações espaciais dominando regras elementares de composição; 

• Compreender a geometria plana (e a geometria no espaço) como possíveis interpretações da 

natureza e princípios organizadores das formas; 

• Aplicar os valores cromáticos; 

• Conceber formas obedecendo a alguns princípios de representação normalizada. 

 

2. Caracterização da Prova 

 

• Grupo I 

Exercício prático de resposta obrigatória: composição, utilizando geometria plana, para colorir. 

• Grupo II 

Exercício prático de resposta obrigatória: elaboração de perspetiva ou vistas de um objeto.  
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3. Critérios Gerais de Classificação  

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos 

de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 

As respostas que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

Os critérios de classificação das respostas aos itens da prova são organizados por níveis de desempenho 

sendo atribuído a cada um desses níveis uma dada pontuação. 

É classificado com zero pontos qualquer parâmetro de resposta que não atinja o nível 1 de desempenho. 

A não utilização dos materiais indicados implica a classificação de zero pontos no parâmetro «Domínio da 

técnica da pintura» e «Domínio/rigor da técnica de representação». 

 

Itens Parâmetros Cotações 

 
Grupo I 
(1 item) 

 

• Domínio da técnica de pintura 

• Representação/rigor dos traçados 

• Conceção/criatividade 

• Apresentação/organização 

 
10 
20 
10 
10 

 

50 

Grupo II 
(1 item) 

• Domínio/rigor da técnica de representação 

• Correção dos traçados 

• Apresentação/organização 

 

20 

20 
10 

 

 
 

 50 
 

   Total: 100 

 
 
 
 

4. Material 

• Folhas de papel cavalinho formato A3 (fornecido pela escola), lápis, afia-lápis, borracha, 

régua, esquadros, transferidor e compasso. 

• Material de pintura: lápis de cor, canetas de feltro ou guaches (incluindo pincéis, godés, 

pano). 

 

5. Duração 

A prova tem uma duração de 90 minutos, a que acresce uma tolerância de 30 minutos. 


